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Om du testar
tidigt ska du
använda dagens
första urin

Drick inte stora
mängder vätska

Håll aldrig
teststickan med
spetsen uppåt

innan du gör testet

Annars kan du testa när som helst

Testa
Ta ut teststickan från folien, ta av locket och använd omedelbart. Antingen testa i:
din
urinstråle
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hit upp

ett uppsamlat
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Ta bort uppsugningsspetsen från urinen när stoppljuset BÖRJAR blinka.
Detta tar vanligtvis cirka 5 sekunder. Lampan fortsätter att blinka kort och
släcks sedan. Håll uppsugningsspetsen riktad nedåt, sätt på locket igen och
lägg teststickan på en plan yta.
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Vänta
Displayen visar Smart nedräkning och varje segment visas i sekvens allteftersom testet
fortskrider.

Om Smart nedräkning inte visas, se “Testfel”.
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Läs av resultatet
Smart nedräkning pågår under 1-5 minuter och sedan visas ditt resultat på displayen.
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Du kan vara över 99 % säker på att du är
gravid, oavsett när du testar.

Om du testade tidigt finns det fortfarande en
chans att du kan vara gravid eftersom mängden
hormon ökar snabbt i början av graviditeten.

Se Q1 för mer information.

Se Q2 för mer information.

?

Frågor och svar

1 Mitt resultat är Gravid. Vad bör jag göra?

Prata med din läkare som kan ge dig råd om vad du skall göra
härnäst.
Det är möjligt att få ett positivt resultat och senare få reda på
att du inte längre är gravid, se Q6.
“Gravid”-resultatet fortsätter att visas på displayen i upp till
1 månad.
2 Mitt resultat är Inte Gravid. Vad betyder det?
Du kanske inte är gravid eller så är nivån av graviditetshormon
inte är tillräckligt hög för att detekteras ännu.
Testa igen om tre dagar. Kontakta din läkare om din mens är
sen och testresultatet fortfarande är “Inte Gravid” .
3 Hur tidigt kan jag testa?
Detta test kan användas från 6 dagar före din uteblivna mens
(5 dagar innan du förväntar dig din mens).
Om ditt resultat är “Gravid” kan du vara över 99 % säker på
att du är gravid, oavsett när du testar.
Men eftersom hormonnivåerna varierar från kvinna till kvinna
och kan vara mycket låga i början av graviditeten, kan du vara
gravid men ändå få ett negativt resultat.
Diagrammet nedan visar procentandelen graviditeter som
upptäcktes i labbtestning med urinprover som gjordes tidigt:
Dagar innan utebliven mens

-1

-2

-3

-4

Upptäckta graviditeter > 99 % > 99 % > 99 % 99 %

-5

-6

93 %

78 %

4 Hur fungerar Clearblue?

Det detekterar graviditetshormonet hCG (humant
koriongonadotropin) i urinen. Testkänsligheten är 10mIU/ml.
Det är över 99 % korrekt i laboratorietester från den dag du
förväntar dig din mens.

!

5 Kan resultatet påverkas av läkemedel eller medicinska

tillstånd?
Läs alltid tillverkarens anvisningar för läkemedel du använder
innan du gör testet.
Läkemedel som innehåller hCG och vissa sällsynta medicinska
tillstånd kan orsaka falskt positiva resultat. Vid graviditet utanför
livmodern eller om du nyligen har varit gravid (även om
graviditeten inte fullbordades) kan du få missvisande resultat.
Om du beﬁnner dig i eller närmar dig klimakteriet kan du få ett
falskt positivt gravid-resultat även om du inte är gravid.
Testet påverkas normalt INTE av hormonbehandlingar som
innehåller klomifencitrat, ej heller av smärtstillande medel,
alkohol, antibiotika eller p-piller. Om du får oväntade resultat
bör du rådfråga din läkare/barnmorska.
6 Jag fick tidigare resultatet ”Gravid” men sedan testade jag
igen och fick resultatet ”Inte Gravid” eller så fick jag min
mens. Vad betyder det?
Det är möjligt att få ett positivt resultat och senare få reda på
att du inte längre är gravid. Detta kallas ”spontan abort” vilket
tyvärr inte är ovanligt och påverkar cirka 1 av 4 graviditeter.
Lyckligtvis kan de ﬂesta kvinnor ha en hälsosam graviditet
efteråt.
Kassera testet
Avlägsna batteriet innan teststickan kasseras. Kassering av
batteriet ska ske enligt gällande återvinningsrutiner. För att
avlägsna batteriet, sätt in lockets böjda kant på sidan av
teststickan och vrid för att bryta upp stickan.
Varning: Montera inte isär batteriet, ladda eller bränn upp det.
Kassera resterande del av stickan enligt gällande
återvinningsrutiner för elektrisk utrustning. Bränn inte upp
elektrisk utrustning.

Testfel
Felmeddelande
Ett fel har uppstått under testet. Det kan t.ex. vara så att:
• uppsugningsspetsen hölls uppåt
• testet lades inte platt efter att urinen hade applicerats
• för mycket eller för lite urin applicerades på spetsen
Gör om testet med en ny sticka och följ instruktionerna noga.

Tom skärm
Om Smart nedräkning inte visades efter testning eller började räkna ner och sedan försvann från skärmen,
måste du utföra ett nytt test. Testa igen med en ny sticka och följ instruktionerna noga.

www.clearblue.com

Produktrådgivning är tillgänglig helgfri måndag till fredag mellan
09.00 och 12.00. Det kanske inte alltid är möjligt att tala med en
svensk rådgivare och dina samtal blir då besvarade på engelska.
020 100 507 Samtalet är gratis.
Alla samtal spelas in och kan övervakas i kvalitetssyfte. Vänligen ha
produkten och hela förpackningen, inklusive folieomslagen,
tillgängliga när du ringer.

Instruktioner för Clearblue Digitalt Ultratidigt, med 'CB15' tryckt på
omslaget. För självtestning i hemmet. Endast för in vitro-diagnostik. Inte för
invärtes bruk. Får inte återanvändas. Förvara oåtkomligt för barn. Förvara
vid 2–30 °C. Om produkten har förvarats i kylskåp ska du låta den ligga i
rumstemperatur i 30 minuter innan du utför testet. Använd inte testet om
folieförpackningen är skadad. Använd inte efter att utgångsdatumet
passerats. Innehåller små delar. Förtär inte någon del av den här enheten.
Om du sväljer någon del av misstag, uppsök läkarvård. Rapportera
eventuell skada orsakad av användningen av denna produkt till Clearblue.
SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH (SPD),
Route de St Georges 47, 1213 Petit-Lancy, Genève, Schweiz.
Clearblue är ett varumärke som tillhör SPD.
© 2021 SPD. Med ensamrätt.
178 % av gravid-resultat kan detekteras 6 dagar före din uteblivna
mens (5 dagar innan du förväntar dig din mens).

Denna digitala IVD-enhet uppfyller strålnings- och immunitetskraven enligt
EN 61326-2-6. De elektromagnetiska (EMC) motåtgärder som har byggts in i det
elektroniska instrumentet ger tillräckligt skydd mot effekterna av elektromagnetisk
interferens som kan förväntas förekomma i hemmiljöer. Följande preventiva
varningar gäller för utrustning som är kompatibel med EN 61326-2-6.
a) Om detta instrument används i en torr miljö, särskilt i närheten av syntetiska
material (syntetiska klädesplagg, mattor o.s.v.), kan det orsaka skadliga statiska
urladdningar vilka i sin tur kan orsaka felaktiga resultat.
b) Använd inte detta instrument i närheten av starka källor av elektromagnetisk
strålning (t.ex. mobiltelefoner), eftersom dessa kan påverka instrumentet.
Tillverkare

Får inte återanvändas

Medicinsk produkt för
in vitro-diagnostik

Utgångsdatum

Temperaturgräns
2–30 °C

Partikod
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